
OBČINA MEDVODE        
NADZORNI ODBOR 
Cesta komandanta Staneta 12 
1215 MEDVODE         
 
Medvode, 15.6.2007 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
4. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 13.6.2007 ob 20.00 uri v sejni sobi 
občinske stavbe občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (I. nadstropje). 
 
PRISOTNI: Sašo Bitenc, Nevenka Plešec, Anton Pušar, Mitja Starman in Gustav Šimic. 
 
OSTALI PRISOTNI: Vanja Debeljak, Sanja Malej in Mateja Kovač Dragar iz občinske 
uprave 
 
Predsedujoči je ugotovil, da so prisotni štirje člani, da je seja sklepčna in da lahko začnejo z 
delom.  
 
AD2 Potrditev dnevnega reda 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda  
3. Potrditev zapisnika 3. seje odbora 
4. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2006 
5. Razno 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Ad3 Pregled in potrditev zapisnika  
 
Predsedujoči je prebral sklepe prejšnjih sej in predlagal, da se vodi tabela sklepov ter 
realizacija le teh. 
 
Gustav Šimic je zahteval, da se v zapisnik pod točko proračun doda, da se Bonovec financira 
izključno iz sredstev Fundacije za šport in Ministrstva za šolstvo in šport. 
 
Predsedujoči je predlaga v sprejem naslednji sklep 
SKLEP: 
Nadzorni odbor je pregledal in potrdil zapisnik 3. seje s pripombo. 
 
Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
 
Ad4. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2006 
 



Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej vodja oddelka za proračun in finance. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo v kateri so razpravljali vsi prisotni.  
 
Gustav Šimic je želel obrazložitev razlike med sprejetim in veljavnim proračunom in kolikšen 
del proračuna lahko župan prerazporeja. 
 
Sanja Malej mu je odgovorila, da sprejeti proračun je proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna, ki ga je za preteklo leto sprejel občinski svet. Veljavni proračun je sprejeti 
proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na 
podlagi določb ZJF oziroma določb odloka, s katerimi je bi sprejet občinski proračun, in sicer 
spremembe zaradi prerazporeditve oziroma vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v 
sprejeti proračun. 
 
Mitja Starmana je zanimalo ali je postavka 1.4.1.14 skladna z Zakonom o javnih financah in 
odlokom o proračunu 2006 ter izrazil dvom o pravilnosti prerazporeditve sredstev, saj o tem 
občinski svet ni bil obveščen. Menil je, da sredstva niso bila pravilno knjižena, saj je šlo po 
njegovem mnenju za kredit oziroma povračilo dolga.  
 
Ostali prisotni so bili mnenja, da gre za sodno poravnavo, da je bilo knjiženje na postavko 
pravilno. 
 
Anton Pušar je povedal, da bi morala občina z regresnim zahtevkom na določeno osebo 
iztržiti denar, ki ga je morala plačati. Po njegovem mnenju je krivec za to oseba, ki ni občine 
izbrisala iz registra lastnikov pravočasno. 
 
Povedala je, da je bil Odlok o proračunu za leto 2007 in Odlok o proračunu za leto 2008 že 
sprejet na 5. seji občinskega sveta občine Medvode dne 8.5.2007. 
 
Predsedujoči predlagal v sprejem naslednji 

1. SKLEP 
Nadzorni odbor je o postavki 1.4.1.14 Pravno zastopanje občine ugotovil: 
 

1. da Zakon o javnih financah in Odlok o proračunu za leto 2006 nista bila kršena 
2. da je bila prerazporeditev na postavko izvedena v skladu s 5. členom Odloka o 

proračunu za leto 2006 in v skladu s 38. členom Zakona o javnih financah 
3. da se preuči možnost regresnega zahtevka odgovornih v družbi Dom, ki so z ne 

izvedbo vpisa sprememb kapitala v sodni register povzročile takšen izid sodne 
poravnave 

4. sam način prerazporejanja sredstev na to postavko je sporen, saj o tem občinski 
svet ni bil obveščen pravočasno – O TEM SKLEPU SE PRIDOBIVA MNENJE 
RAČUNSKEGA SODIŠČA 

 
Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
 

2. SKLEP 
Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu, da ob sprejemanju Odloka o proračunu, 
pri pravici župana o prerazporejanju sredstev določi omejitev pri povečanju oziroma 
zmanjšanju posamezne postavke in sicer 

- za zmanjšanje postavke max. 50.000 EUR 
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- za povečanje postavke max. 100.000 EUR 
 
Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
 

3. SKLEP 
Nadzorni odbor Občine Medvode se je seznanil s Predlogom odloka o zaključnem 
računu proračuna Občine Medvode za leto 2006 in predlaga občinskemu svetu, da ga 
sprejme občine Medvode. 
 
Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet. 
 
Ad5. Razno  
 
Predsedujoči je podal kratko poročilo o nadzoru Zavoda za šport in prireditve Medvode in 
povedal, da predvideva, da bo v mesecu septembru nadzor zaključen in izoblikovano poročilo. 
 
Mitja Starman je povedal, da nadzor nad investicijami poteka po planu in da bo poročilo o 
nadzoru pripravljeno do naslednje seje. 
 
 
Nadzorni odbor je s sejo končal ob 22.30 uri. 
 
 
 
Zapisal a        Predsednik odbora 
Mateja K. Dragar       Sašo Bitenc 
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